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Acta de elección de delegado ou delegada 

 

Segundo o disposto no Regulamento Orgánico dos IES, ás …………… horas do día ....... de ……………..……………….. de 

………….…… , baixo a presidencia do/a profesor/ora titor/ora D/Dª ....…………………............................................... ,  

procédese á elección de delegado ou delegada do grupo-clase…………………………………………………………… , no que 

o número total de alumnado é de …………….. 

 

Compoñentes da mesa electoral: 

D/Dª …………………………………………………… , en calidade de vogal
1
. 

D/Dª …………………………………………………… , en calidade de secretario/a
2
. 

D/Dª …………………………………………………… , profesor/ora titor/ora do grupo-clase, como presidente/a. 

 

Proclamadas as candidaturas e realizadas as votacións secretas, prodúcense os seguintes resultados:            

Total de votos emitidos: ………. . 

Votos en branco: ………. . 

Votos nulos: ………. . 

Candidaturas votadas: 

1º …………………………………………………… , ………. votos recibidos. 

2º …………………………………………………… , ………. votos recibidos. 

3º …………………………………………………… , ………. votos recibidos. 

4º …………………………………………………… , ………. votos recibidos. 

5º …………………………………………………… , ………. votos recibidos. 

A partir destes resultados resultan elixidos/as como representantes do grupo-clase os/as seguintes alumnos/as: 

Delegado/a: …………………………………………………… . 

Subdelegado/a: …………………………………………………… . 

E para que conste, para os efectos oportunos, redáctase esta acta coa aceptación de funcións por parte das persoas candidatas 

elixidas. 

 

……………………. ,  ………. de ……………….. de ………. . 

 

 

 

 

 

O/a presidente/a O/a secretario/a O/a vogal 

 

                                                           
1  Alumno ou alumna de maior idade dentro do grupo-clase. 
2  Alumno ou alumna de menor idade dentro do grupo-clase. 



 

 

 

 

 

 
 

Artigo 61.- Cauces de coordinación e participación 
Os alumnos deben quedar integrados na marcha xeral do Centro non só como receptores pasivos de 

"ensino" e cumpridores de normas. Deben ser realmente protagonistas da súa propia formación participando, na 

medida das súas posibilidades, na xestión xeral do Centro. 

 

Artigo 62.- Delegado e subdelegado 
Cada grupo de estudantes elixirá, por sufraxio directo e secreto, durante o primeiro mes de curso escolar un 

delegado de grupo que formará parte da Xunta de delegados. Elixirase tamén un subdelegado, que substituirá ao 

delegado en caso de ausencia e o apoiará nas súas funcións. 

 

Artigo 63.- Funcións do delegado. 
Corresponde aos delegados de grupo: 

a) Expoñer as suxestións e reclamacións do grupo ao que representan. 

b) Fomentar a convivencia entre os alumnos do seu grupo. 

c) Colaborar cos profesores e coas autoridades do Instituto para o bo funcionamento deste. 

 

Artigo 64.- Elección de delegado e subdelegado 
As eleccións de delegados serán organizadas polo Xefe de Estudos, en colaboración cos titores dos grupos. 

Antes da convocatoria de eleccións, establecida pola Lei, iniciarase o seguinte proceso: 

a) O profesor informará á clase das funcións e responsabilidades do Delegado. 

b) Os interesados en ser elixidos presentarán as súas candidaturas á clase. En caso de ausencia de 

candidatos, a clase propoñerá os seus propios. Todos os alumnos son electores e elixibles. 

c) A continuación procederase á votación e será designado como Delegado o que obteña maior número 

de votos, quedando como Subdelegado o segundo máis votado.  

d) No caso de empate procederase a unha segunda votación na que so eles serán candidatos. Se nesta 

segunda votación persiste o empate, o titor efectuará un sorteo entre estes últimos. 

 

Artigo 65.- Renuncia e revogación de delegado e/ou subdelegado 
Os delegados e subdelegados poderán ser revogados, logo de informe razoado dirixido ao titor, pola maioría 

absoluta dos alumnos do grupo que os elixiron e perderán o seu cargo se, por acumulación de amoestacións ou falta 

grave, debe ser expulsado do Centro por un ou máis días. Nestes casos, procederase á convocatoria de novas 

eleccións, nun prazo de quince días e de acordo co establecido no punto anterior, sempre e cando non exista na lista 

da primeira votación un terceiro candidato votado. 

 

Artigo 66.- A xunta de delegados 
É o órgano de participación integrado polos representantes dos alumnos dos distintos grupos e polos 

representantes dos alumnos no Consello Escolar. A Xunta de delegados poderá reunirse en pleno ou, cando a 

natureza dos problemas o faga máis conveniente, en comisións que reúnan aos delegados dun curso ou dunha das 

etapas educativas que se impartan no Instituto. 

Cando o solicite, a xunta de delegados, en pleno ou en comisión, deberá ser oída polos órganos de goberno 

do instituto, nos asuntos que, pola súa índole, requiran a súa audiencia e, especialmente, no que se refire a 

actuacións e decisións que afecten de modo específico aos alumnos. 

A Xunta de delegados terá as seguintes funcións: 

a) Elevar ao Equipo Directivo propostas para a elaboración do Proxecto Educativo do Centro e elaborar  

propostas de modificación do Regulamento de Réxime Interior. 

b) Informar aos representantes dos alumnos no Consello Escolar dos problemas de cada grupo ou curso; 

elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición deste; debater os asuntos que vaia tratar 

o Consello Escolar no ámbito da súa competencia. 

c) Recibir información dos representantes dos alumnos no devandito Consello sobre os temas tratados neste. 

d) Formular propostas de actividades extraescolares, culturais, deportivas, calendario de exames, sancións 

etc. 

e) Informar os estudantes das actividades da devandita Xunta. 

f) O Xefe de Estudos facilitará á Xunta de Delegados, logo da solicitude e sempre que sexa posible, un 

espazo axeitado para que poida celebrar as súas reunións e os medios materiais necesarios para o seu correcto 

funcionamento. 

 

 


